Natančno preberi besedilo v učbeniku stran 100 in 101 in reši naloge. Slikovno gradivo ti je samo v pomoč. Ni ga
treba kopirati.
IZGUBA KARANTANSKE SAMOSTOJNOSTI IN POKRISTJANJEVANJE SLOVENCEV

BAVARCI

OBRI-AVARI

1. V prvi polovici 8. stol. se je Karantanija znašla v
nevarnosti.
a) Ogrožali so jo: Zapiši ime ljudstva, ki je ogrožalo Karantanijo.
b)

Karantanci so se zatekli po pomoč: (zapiši ime ljudstva)

LANGOBARDI
HRVATI

2.Spodaj navedene dogodke razvrsti po kronološkem vrstnem redu s številkami od 1 do 3. Številka 1 pomeni najstarejši
dogodek.

Karantanci in Bavarci so skupaj premagali Obre.
Karantanijo so ogrožali Obri.
Karantanski knez Borut je prosil Bavarce za vojaško pomoč proti Obrom.

4. Začetki in širjenja krščanstva med Karantance. (izpiši pravilne trditve)
A. Karantanci so bili kristjani že ob prihodu v Vzhodne Alpe.
B. Hkrati z bavarsko oblastjo, so sprejeli tudi krščansko
vero.
C. Krščanstvo se je začelo širiti med Karantance v 7. stoletju.
Č. Krščanstvo se je začelo širiti med Karantance v 8. stoletju.
D. Vero so najprej sprejeli člani knežje družine in drugi plemiči.
E. Ljudstvo se je sprva upiralo sprejemanju nove vere.

5. Komu so se Karantanci uprli v letih 819-820?
6. Kakšne so bile posledice upora za Karantanijo? Izberi dva pravilna odgovora.
Karantanci so premagali svoje nasprotnike.

KNEZ SE JE UMAKNIL NA
BAVARSKO.

Upor je bil zadušen.

KNEZ JE BIL JE ODSTAVLJEN.

KNEZ JE OBDRŽAL JE VSO OBLAST.

7. Misijonarji, ki so širili vero med Karantance, so potrebovali verska besedila v slovanskem jeziku. Zapiši odgovore.
Kako imenujemo najstarejši zapis v slovanskem jeziku v vzhodnih
Alpah?
Kdaj je besedilo nastalo?

Kakšna je vsebina tega zapisa?
Na kakšno podlago je besedilo zapisano?

V kakšni pisavi je besedilo zapisano?

8. Nariši časovni trak in prenesi dogodke pod ustrezno letnico na časovnem traku.
KARANTANCI
IZGUBIJO SVOJE
KNEZE

ZAČETEK
NASELJEVANJA
SLOVANOV V
VZHODNE ALPE

KARANTANCI
PRIDEJO POD
BAVARSKO FRANKOVSKO
NADOBLAST

